
 

CERTIFICAT  ACORD DECISORI

 LORENZO PÉREZ SARRIÓN, SECRETARI GENERAL DEL PLE I DE LA COMISSIÓ 
D'ADMINISTRACIÓ,  CONTRACTACIÓ,  RECURSOS  HUMANS  I  SEGURETAT 
CIUTADANA (R.Conselleria Presidència 13/12/12, DOCV 26/12/12).

 CERTIFIQUE: Que la  Comissió del Ple d'Administració, Contractació, Recursos 
Humans i Seguretat Ciutadana, en sessió  ordinària-dispositiva de caràcter públic 
celebrada el dia 2 de maig de 2017, en exercici de les atribucions de caràcter decisori 
delegades pel Ple de la Corporació en sessió de 6 de juliol de 2015 (BOP núm. 143 de 
28/07/2015), a l’empara del que disposa l’article 123.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora  de  les  Bases  del  Règim Local,  ha  adoptat,  entre  d’altres,  l’acord  del 
següent tenor literal:

«2.- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE CERIMÒNIES CIVILS A 
CELEBRAR PER L'AUTORITAT MUNICIPAL.

Es dóna compte de la proposta formulada pel regidor de govern delegat de l’Àrea 
d’Administració, Modernització i Govern Obert, de data 11 d’abril de 2017, en relació a 
l’assumpte de referència i del tenor literal següent:

"ANTECEDENTS DE FET

I.  Mitjançant la Llei 35/1994, de 23 de desembre, es va realitzar una reforma en els 
articles  49.1  i  51.1  del  Codi  Civil,  en  matèria  de  celebració  de  matrimonis  civils, 
autoritzant a tots els alcaldes la competència objectiva en aquest tema.

No  obstant  això,  és  necessària  una  regulació  de  l’autorització  i  celebració  de 
matrimonis  civils,  tant  per  l’Alcaldia,  com pels  regidors  i  regidores  en  qui  delegue 
aquesta competència.

II. Així mateix, la demanda, per part  de la ciutadania, respecte de la celebració de 
cerimònies civils diferents de la del matrimoni, cada vegada és major, per la qual cosa 
hem  considerat  oportú  recollir  i  autoritzar  els  actes  següents  en  una  ordenança 
reguladora de cerimònies civils a celebrar per l’autoritat municipal:

- Matrimonis civils.

- Homenatges per noces d’argent i d’or.

- Altres cerimònies.

III. La present ordenança té per objecte la regulació de l’autorització i celebració de 
matrimonis civils i  la resta de cerimònies civils en el  terme municipal  de Gandia,  i 
s’estructura en 12 articles i una disposició final.

IV. Obra en l’expedient diligència emesa per la tècnica d’Organització i Modernització 
Municipal  on es fa constar que s’ha donat compliment a allò que disposa l’article 133.1 
de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les 
Administracions  Públiques  (LPAC),  mitjançant  la  publicació  en  el  portal  de 



 

transparència  de  l’Ajuntament  de  Gandia,  durant  el  període  comprés  entre  el 
02/03/2017 i el 16/03/2017, de les necessitats i objectius que es pretenen assolir amb 
aquesta norma reglamentària.

V. S’ha  incorporat,  així  mateix,  a  l’expedient  diligència  emesa  per  la  tècnica 
d’Organització i Modernització Municipal on es fa constar que s’ha donat compliment al 
tràmit d’audiència previst en l’article 133.2 de la LPAC, mitjançant la publicació en el 
portal de transparència de l’Ajuntament de Gandia, durant el període comprés entre el 
17/03/2017  i  el  06/04/2017,  del  projecte  de  text  articulat  de  l’esmentada  norma 
reglamentària.

FONAMENTS DE DRET

1. Potestat reglamentària de les entitats locals.

D’acord  amb  el  que  disposen  els  articles  4.1.a)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril, 
Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local  (LRBRL),  i  4.1.a)  del  Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre  (ROF),  els  municipis,  en  la  seua  qualitat 
d’administracions  públiques  de  caràcter  territorial  i  dintre  de  l’esfera  de  les  seues 
competències,  tenen  atribuïda  la  potestat  reglamentària  que  implica  la  possibilitat 
d’aprovar ordenances i reglaments, disposicions de caràcter general que, en cap cas, 
contindran preceptes oposats a les lleis, segons l’article 55 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de Règim Local (TRRL).

2. Procediment per a l’aprovació de l’ordenança.

L’aprovació d’ordenances i reglaments s’ajustarà al procediment següent, regulat en 
l’article 49 de la LRBRL:

a) Aprovació inicial pel Ple de la Corporació.

b) Informació pública i audiència als interessats per un termini mínim de 30 dies hàbils, 
per a la presentació, si escau, de reclamacions o suggeriments.

c)  Resolució de totes les reclamacions i  suggeriments presentats dins del termini  i 
aprovació definitiva pel Ple.

En el cas que no s’haguera presentat cap reclamació o suggeriment, es considerarà 
definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional.

3.  Participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de l'ordenança. 

S’han  complit  amb  caràcter  previ  a  l’elaboració  de  l’ordenança  els  tràmits  de 
participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de la norma, regulat en 
l’article  133  de  la  LPAC,  tal  i  com es constata  amb les  diligències  que obren  en 
l’expedient i a les que es fa referència en els apartats IV i V dels antecedents de fet 
d’aquesta proposta.

4. Òrgan competent per a l’aprovació de l’ordenança.

Mitjançant la Llei 5/2010, de 28 de maig, de la Generalitat (publicada en el DOCV núm. 



 

6281 de 3 de juny de 2010), s’estableix l’aplicació al municipi de Gandia del règim 
d’organització dels municipis de gran població, regulat en el títol X de la LRBRL (arts. 
121 a 138).

Pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació de l’ordenança, correspon aquesta 
atribució al Ple de l’Ajuntament en virtut del que preveu l’article 123.1.d) de la LRBRL, i  
es  requerirà  el  vot  favorable  de  la  majoria  simple  dels  membres de  la  corporació 
presents en la sessió, de conformitat amb el que disposa el paràgraf segon  in fine 
d’aquest precepte legal.

No obstant això, el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 6 de juliol de 2015 (punt 
3.4 de l'ordre del dia, apartat quart de la part dispositiva), i a l’empara de l’article 123.3 
de  la  LRBRL,  va  delegar  en  la  Comissió  d’Administració,  Contractació,  Recursos 
Humans i Seguretat Ciutadana l’atribució amb caràcter decisori relativa a l’aprovació i 
modificació de les ordenances i reglaments que siguen pròpies de les matèries objecte 
d’aquesta comissió, publicant-se aquest acord en el BOP núm. 143 de 28 de juliol de 
2015.

En tractar-se d’una norma de caràcter reglamentari, correspon amb caràcter previ a la 
Junta  de  Govern  de  la  Ciutat  de  Gandia  l’aprovació  del  projecte  d’ordenança,  a 
l’empara del que preveu l’article 127.1.a) de la LRBRL.

5. Entrada en vigor de l’ordenança.

De conformitat amb l’article 70.2 de la LRBRL, en la seua redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local, les 
ordenances i reglaments entraran en vigor una vegada publicat el seu text íntegre en 
el Butlletí Oficial de la Província i haja transcorregut el termini previst en l’article 65.2 
de l’esmentada norma legal, és a dir,  15 dies comptats a partir de la recepció per 
l’Administració  de  l’Estat  i  l’Autonòmica  de  l’acord  municipal,  de  caràcter  definitiu, 
aprovant la norma reglamentària.

Per tot l’exposat en els antecedents de fet i fonaments jurídics, vist l’informe emés per 
l’Assessoria Jurídica, en compliment de l’article 56.2.a del ROGA, i en l’exercici de les 
atribucions delegades per l’Alcaldia mitjançant decret núm. 3868 de 3 de juliol de 2015 
(BOP  núm.  143  de  28/07/2015),  es  formula  a  la  Comissió  d’Administració, 
Contractació, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, prèvia aprovació del projecte 
d’ordenança per la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, la següent

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Aprovar  inicialment,  i  també  amb  caràcter  definitiu,  si  durant  el  tràmit 
d’informació  pública  i  audiència  als  interessats  no  es  formulen  reclamacions  o 
suggeriments,  l’Ordenança reguladora  de cerimònies civils a celebrar per l’autoritat 
municipal, el text de la qual s’adjunta com annex a la present proposta.

SEGON.- Sotmetre  simultàniament  l’expedient  i  l’esmentada  norma  de  caràcter 
reglamentari al tràmit d’informació pública i audiència als interessats, previst en l’article 
49 de la LRBRL, pel termini de trenta (30) dies, als efectes que puguen presentar-se 
reclamacions o suggeriments, mitjançant edictes que s’inseriran al Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d’edictes de la Casa Consistorial i a la web municipal.

En el cas que no es formulen reclamacions o suggeriments, l'acord inicial esdevindrà 



 

definitiu, de conformitat amb el que preveu el paràgraf final d'aquest precepte legal.

TERCER.- Complits els tràmits establerts en el  paràgraf segon d’aquesta proposta, 
l’ordenança entrarà en vigor en la forma prevista en l’article 70.2, en relació al 65.2, de 
la LRBRL.

ANNEX
ORDENANÇA  REGULADORA  DE  CERIMÒNIES  CIVILS  A  CELEBRAR  PER 
L'AUTORITAT MUNICIPAL

Mitjançant  la Llei  35/1994, de 23 de desembre, es va realitzar una reforma en els 
articles  49.1  i  51.1  del  Codi  civil,  en  matèria  de  celebració  de  matrimonis  civils, 
autoritzant a tots els alcaldes la competència objectiva per a celebrar matrimonis civils. 

No  obstant  això,  és  necessària  una  regulació  de  l’autorització  i  celebració  de 
matrimonis  civils,  tant  per  l’Alcaldia,  com pels  regidors  i  regidores  en  qui  delegue 
aquesta competència.

Així  mateix, la  demanda,  per  part  de  la  ciutadania,  respecte  de la   celebració  de 
cerimònies civils diferents de la del matrimoni, cada vegada és major, per la qual cosa 
hem considerat oportú recollir i autoritzar aquests actes en la present ordenança.

Aquest Ajuntament podrà celebrar, a més a més dels matrimonis civils, acomplint la 
normativa  vigent,  altres  actes  civils  de  caràcter  més  simbòlic,  que  a  continuació 
detallem: 

- Matrimonis Civils. 
Els matrimonis civils es podran celebrar per l'autoritat municipal, però és el Registre 
Civil o Jutjat de Pau corresponent qui l'ha d'autoritzar prèviament, a través de l'Auto 
judicial corresponent. 

- Homenatges per Noces d’Argent i d'Or.
Aquestes cerimònies són per a homenatjar a aquells matrimonis que complisquen més 
de 25 i 50 anys, respectivament, de matrimoni, per part de familiars i amics.

- Altres cerimònies. 
En aquest apartat s’inclouen les cerimònies següents: 

- Aniversaris especials: homenatjar a ciutadans de Gandia que hagen complit 
més de 100 anys.

Per tot l’exposat anteriorment es 

DISPOSA

Article  1r.  La  present  ordenança  té  per  objecte  la  regulació  de  l’autorització  i 
celebració de matrimonis i cerimònies civils en el terme municipal de Gandia, oficiats 
per  l’Alcaldia  de  la  ciutat  o  pel/per  la  regidor/a  en  qui  es   delegue  aquesta 
competència, en els termes establerts en el Codi Civil i altres disposicions vigents en la 



 

matèria.

Article 2n. Es podran autoritzar els matrimonis i les cerimònies civils, prèvia recepció 
de la documentació  necessària per a cada tipus d’acte.  

Article 3r. Les sol·licituds de celebració de matrimoni civil i d'altres cerimònies civils es 
dirigiran a l’Alcaldia, i es presentaran pel registre general d'entrades de l’Ajuntament 
de Gandia en qualsevol de les formes permeses per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC), amb una 
antelació mínima de 15 dies hàbils al de la celebració de l’esdeveniment corresponent, 
i aquestes seran trameses al/la funcionari/ària encarregat de la seua tramitació.

Article 4t. Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació següent: 

En cas de Matrimoni Civil:

 Instància específica de sol·licitud de celebració de matrimoni civil.
 Auto del jutge encarregat del Registre Civil o Jutjat de Pau del municipi en el 

qual s’ha tramitat l’expedient d’autorització i celebració del matrimoni civil.
 Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport dels contraents.
 Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport dels testimonis.
 Justificant del pagament de la taxa municipal per la celebració del matrimoni 

civil.

Les sol·licituds de matrimoni  civil  es realitzaran mitjançant  compareixença personal 
dels/de les interessats/des.   

En cas d'homenatge per Noces d'Argent i d'Or:
 Instància específica de sol·licitud de celebració de cerimònies civils
 Original  i  fotocòpia  del  llibre  de  família:  full  d'inscripció  del  matrimoni  dels 

homenatjats.
 Original  i  fotocòpia del  DNI,  NIE o passaport   de qui  sol·licita  la cerimònia: 

familiar o amic/ga.
 Justificant del pagament de la taxa municipal.
 Empadronament  del matrimoni homenatjat.

Per a la resta de cerimònies:

 Instància específica de sol·licitud de celebració de cerimònies civils.
 Original  i  fotocòpia  del  llibre  de  família:  full  d'inscripció  de  la  persona  que 

motiva la celebració de la cerimònia.
 Original  i  fotocòpia del  DNI,  NIE o passaport   de qui  sol·licita  la cerimònia: 

familiar o amic/ga.
 Justificant del pagament de la taxa municipal.
 Empadronament de la persona que motiva la celebració de la cerimònia.

El/la funcionari/ària que gestione de l'expedient comprovarà l'empadronament en el 
municipi de Gandia de les persones afectades per la celebració, excepte en el cas de 
celebració de matrimoni civil.



 

En el  cas que la celebració de la cerimònia civil  siga per a l'any següent al  de la 
sol·licitud, l'import de la taxa municipal haurà de fer-se efectiva en el mes de gener de 
l'any de la celebració.

En el supòsit que la sol·licitud de l’esdeveniment siga presentada amb anterioritat a la 
presentació de la documentació per a la confecció de l’expedient,  l’estimació de la 
sol·licitud  quedarà  condicionada  a  la  recepció  de  la  documentació  pel/per  la 
funcionari/ària que gestione l’expedient corresponent, amb una antelació mínima de 15 
dies hàbils al de la data de celebració. En qualsevol cas es notificarà als interessats la  
resolució de l’expedient.

Article  5é.  Si  la  sol·licitud  no  reuneix  els  requisits  que  assenyala  l’article  4,  es 
requerirà a l’interessat perquè, en el termini de 10 dies hàbils, esmene la sol·licitud o 
acompanye  els  documents  preceptius.  Si  no  ho  fera  així,  es  desestimarà  la  seua 
petició.

Article 6é. El dia i l'hora de qualsevol celebració civil serà: divendres i dissabte a la 
vesprada, de 18.00 a 20.30 h, i  diumenges (de manera excepcional) i  dissabtes al 
matí, d'11.30 a 13.30 h. Podrà haver-hi 2 torns en cadascun dels trams. 

Article 7é. A l’acte de celebració del matrimoni civil i de la resta de cerimònies civils, 
assistirà un/a funcionari/ària de l’Ajuntament de Gandia, que ajudarà a l’alcalde/ssa o 
regidor/a en qui delegue.

Article  8é. En les celebracions de matrimonis civils,  s’expediran quatre  còpies de 
l’acta;  dues  quedaran  en  l'Ajuntament  de  Gandia  per  al  seu  arxiu  administratiu  i 
custòdia  en el llibre d'actes per matrimonis civils. Una altra còpia es remetrà a l’òrgan 
competent del Registre Civil de Gandia, per al seu assentament i expedició del llibre 
de família. I, l'última còpia serà lliurada als contraents en finalitzar la cerimònia.

En  la  resta  de  cerimònies  civils,  aquestes  quedaran  registrades  en  un  registre 
municipal  de  cerimònies  civils,  el  qual  no  tindrà  cap  efecte  civil.  En  finalitzar  la 
cerimònia es lliurarà una acta commemorativa de la celebració.

Drets i obligacions

Article 9é.  El saló de la casa consistorial en què se celebre la cerimònia civil estarà 
arranjat adequadament per a la solemnitat d'aquella. No obstant això, els promotors de 
la  cerimònia  podran  ornamentar-lo,  fent-ho  saber  prèviament  als  responsables 
municipals,  amb suficient  antelació per a poder resoldre el  que corresponga i  sent 
sempre  a  càrrec  seu  les  despeses  que  origine  l’esmentada  ornamentació 
extraordinària. 

En el cas que l’esdeveniment tinga lloc fora de la casa consistorial,  el local  utilitzat ha 
d’estar ubicat al terme municipal de Gandia. A més, haurà de reunir les condicions 
adequades de decor i funcionalitat per a la celebració.

Article 10é. Podran realitzar-se fotografies i enregistraments en el desenvolupament 
de l’acte. S’intentarà no entorpir el desenvolupament d’altres celebracions o del normal 
funcionament de la corporació municipal.

Article  11é. Les  taxes  aplicables  seran  les  que  es  preveuen  en  l'article  3  de 
l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la Celebració de Bodes Civils i altres 
Cerimònies.



 

Article 12é. En qualsevol cosa no prevista en aquesta ordenança, es deuran seguir 
les instruccions dels responsables municipals.

Disposició final.

Aquesta  ordenança entrarà  en vigor,  tal  com s’estableix en l’article 70.2  de la  Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, després de l’íntegra 
publicació del seu text en el Butlletí Oficial de la Província, i una vegada transcorregut 
el termini de quinze dies previst en l’article 65.2 de l’esmentada llei".

Atés que la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia en sessió celebrada el dia 18 
d’abril  de 2017 (punt 3.2 de l’ordre del dia),  va aprovar el  projecte de l’Ordenança 
reguladora de cerimònies civils a celebrar e per l’autoritat municipal, de conformitat 
amb l’article 127.1a) de la LRBRL. 

INTERVENCIONS

Finalitzades les intervencions, la Comissió del Ple d'Administració, Contractació, 
Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, per 5 vots a favor (2 PSPV- PSOE, 2 
MÉS GANDIA i  1 C’s GANDIA) i 4 abstencions (PP), aprova la proposta transcrita 
en els seus termes».

I  perquè  així  conste  i  produïsca  els  efectes  oportuns,  a  reserva  dels  termes  que 
resulten de l’aprovació de l’acta corresponent, d’acord amb l’article 206 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedisc aquest 
certificat, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. President de la Comissió, a Gandia 2 de 
maig de 2017.

 

Vist i plau
El president de la comissió

(Decret núm. 4191 de 24/07/2015)

José Manuel Prieto Part
(signat electrònicament segons codificació al marge) 
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